TRAJNIM PER NGRITJE TE KAPACITETEVE
"Ngritje kapacitetesh për përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve në turizmin rural
dhe rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin ndërkufitar Sharra”
ne Mavrovo, Maqedoni - Hotel Alpina
23 - 25.11.2017

Aktivitet i përbashkët për ngritje kapacitetesh i financuar përmes:

“Zhvillimi rural përmes menaxhimit të
integruar të burimeve pyjore dhe ujore
në Evropën Juglindore: Perspektivat
rurale kualifikimet, riintegrimi dhe
(vetë) punësimi

Projekt i zbatuar në bashkëpunim me:
Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman

TCP Objekti “Zbatimi i zhvillimit të
zinxhirit të vlerës të shkurtër në zonat
ndërkufitare në rajonin e Ballkanit
Perëndimor”

Projekt i zbatuar në bashkëpunim me:
FAO Zyra Rajonale për Evropën dhe
Azinë Qëndrore (REU)

Agjenda për punëtorinë/trajnimin për ngritjen se kapaciteteve
" Ngritje kapacitetesh për përmirësimin e shërbimeve dhe produkteve në turizmin rural dhe
rrjetëzimi midis akterëve të turizmit në rajonin ndërkufitar Sharra”

Dita 1 – 23.11.2017 (E enjte)
Fillimi

13:00
14:00

Mbari
mi

13:00
14:00
14:15

Prezantuesit/
Trajnuesit

14:35

14:35

16:15

Note

Mbërritja e pjesëmarrjeve
Dreka
Damjan
Surlevski
Bojana
Jovanovska

14:15

Titull

Kaj Mortensen
Damjan
Surlevski
Përfaqësues i
grupit te
Vlado
Srbinovski

Hapja e punëtorisë
Prezantim i shkurtër i pjesëmarrësve
- Hyrje në agjendën dhe objektivat e
seminarit
- Aktivitetet SWG ABD-se për futjen e
konceptit të zinxhirit të vlerës në kontekstin
ndërkufitar
Përmbledhje e situatës aktuale ne zinxhirin e
vlerave ne turizëm – input nga pjesëmarrësit
Prezantimi i një rast biznesi
• Mundësitë dhe sfidat

Sesioni
plenar

16:15
16:30

16:45
17:00

17:00

17,45

Anne-Mette
Hjalager
Kaj Mortensen

Përcaktimi i elementeve kryesore të një
strategjie të përbashkët të biznesit për
kllasterit / zinxhirin e vlerave

Grupet
punuese
sektoriale

17.45

18:30

Anne-Mette
Hjalager
Kaj Mortensen

Grupet
punuese
plenare os e
sektoriale

19:00

20:00

Definimi i një koncepti ndër-kufitar të turizmit
në rajonin e Sharrës
• Aktivitetet, rolet dhe përgjegjësitë
• Përshtatja ndaj nevojës në zhvillim
•
Dreka

Anne-Mette
Hjalager

Pushim kafeje
Zhvillimi i strategjive të biznesit dhe
partneriteteve / rrjeteve në organizatat
kllaster rreth zinxhirit të vlerave turistike.
• Një strategji të përbashkët biznesi?
• Një grup/klaster për ushqim dhe turizmi për
zonë? ose
• Një kllaster prodhues molle dhe turizmit?

Sesioni
plenar

Sesioni
plenar
Prezantime
dhe
diskutime

Dita 2 – 24.11.2017 (E premte)
Fillimi

Mbari
mi

Moderatori/
Prezantuesi
t/ Trajnuesit

Titulli

Note

09:00

10:00

Anne-Mette
Hjalager

Sesion plenar

10:00

11:15

11:15
11:45

11:45
13:00

13:00
14:30

14:30
16:00

16:00

16:30

Organizimi i Kllasterit - Rolet dhe
përgjegjësitë - parakushtet për krijimin dhe
funksionimin e suksesshëm të një grupi
ndërkufitar (menaxhimi, kodi i sjelljes, etj)
Identifikimi i aktiviteteve specifike të
përbashkëta te partneritetit / nen ombrellën e
Kllasterit
Kontribut i pjesëmarrësve
Pushim kafeje
Formësimi i organizatës
• Hapat në ngritjen e organizatës
• Funksioni i sekretariatit
• Planifikimi i aktiviteteve të para
Dreka
Hartimi i strategjisë së biznesit bazuar në
elementët kryesorë të përcaktuar nga grupi
rreth zinxhirit të vlerave turistike në rajonin e
Sharres
Pushim kafeje

16:30

18:00

Vazhdim i punës

Grupet
punuese
plenare os e
sektoriale

Anne-Mette
Hjalager

Anne-Mette
Hjalager

19:30

Grupet
punuese
plenare os e
sektoriale
Sesion plenar

Grupet
punuese
plenare os e
sektoriale

Darka

Dita 3 – 25.11.2017 (E shtune)
Fillimi

Mbari
mi

09:30

11:00

11:00

11:30

11:30
12:00

12:00
13:00

13:00

14:30

Moderatori/
Prezantuesi
t/ Trajnuesit

Damjan
Surlevski

Titulli

Note

Përmbledhje Përfundimi i diskutimeve mbi
strategjinë e përbashkët të biznesit dhe krijimi
i nismës së kllaster grupeve

Grupet
punuese
plenare
ose
sektoriale

Prezantimi dhe diskutimi i aktiviteteve të
ardhshme dhe mundësive për mbështetje
Pushim kafeje
Konkluzionet dhe diskutimet për hapa te
ardhshëm C
Dreka dhe largimi i pjesëmarrësve

Sesioni Plenar

